
 
 
 

 

 2020יולי  שנתי דו"ח
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 1998 -לחוק חופש המידע, התשנ"ח 5עפ"י סעיף 

 
 -אוניברסיטת בן גוריון בנגבמבנה  .1
 

ניתן  שמות בעלי התפקידים הבכיריםו , יחידותיה המנהליות והאקדמיותההאוניברסיט פירוט מבנה
 www.bgu.ac.il  באתר האוניברסיטה:למצוא 

 

 -דרכי התקשרות עם הממונה על יישום חוק חופש המידע. 2
 

              לוי-דידי קרןשם הממונה: 

 כתובת: אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 84105שבע -, באר653ת.ד.            
 08-6472162טלפון: 
     08-6472978פקס:  
MAIL-E:   didik@bgu.ac.il 

 
 -תקציב אוניברסיטת בן גוריון .3
 

 :₪(ריכוז ההוצאות בתקציב הרגיל )באלפי א. 

 תקציב   ביצוע    תקציב      

  תש"פ  טתשע"  תשע"ט     

 סה"כ הוצאות שכר 1

            

950,600 935,083 981,300             

2887,55 הוצאות שכר 1.1  873,625 922,826 

 58,474 61,458 63,048 הוצאות בגין פנסיה ופיצויים 1.2

          

 סה"כ הוצאות שאינן  שכר 2

            

318,108 325,284 318,361             

                14,690 22,275 17,108 רכישות ציוד ומחשבים 2.1

 28,852 28,179 29,636                רכישות ספרים וכתבי עת 2.2

 78,618 68,047 74,641                הוצאות הנהלה וארגון )כולל הוראה( 2.3

 93,272 100,552 99,484                הוצאות תחזוקה ומשק 2.4

 9,228 9,646 6,955                  הוצאות מימון 2.5

 85,100 88,809 81,964                מלגאים וסיוע לסטודנטים  2.6

 8,602 7,776 8,320                  פרסום ושיווק 2.7

        

 הוצאות מועברות לתקציבים אחרים 3

 

43,292 113,931 

              

34,939 
         

         1,334,600         1,374,299 1,312,000 סה"כ הוצאות  

http://www.bgu.ac.il/
mailto:didik@bgu.ac.il


 
 
 

 

 
 :₪ () באלפי  פפירוט חלוקת המלגות בתקציב תש" ב.
    

 93,570                             :מלגות לתארים מתקדמים שחולקו ע"ח התקציב הרגיל    

 77,662                              מלגות לתארים מתקדמים שחולקו ע"ח תקציב מחקר:     

 2,845                                                            מלגות לסיוע כלכלי בשכר לימוד:    

        2,391                                                                                 מלגות הצטיינות:    

          

 
                                                                   :(/2030/06 םמידע על קרנות למלגות )נכון ליוג. 
    

 ₪345,512(:                                                        )באלפי  קרנות צמיתות למלגות   
 
 
 
 
 -הממונה על יישום חוק חופש המידע באוניברסיטת בן גוריון דיווח .4

 1999 -התשנ"טלתקנות חופש המידע,  7עפ"י סעיף                 

    
 .2020ביוני  30ועד  2019ביולי  01 -מתייחס לתקופה

 
 למידע. להלן סיכום הטיפול בהן: בקשות 8במהלך תקופה זו הוגשו 

 
 בקשות נענו בחיוב במלואן. 5

 בקשות נענו בחיוב חלקית. 1

 בקשות נענו בשלילה. 2

 
 

 או מתן תשובה חלקית: הלדחייהעילות 
 

 מנגנון כלשהו המרכז את הנושא./אין באוניברסיטה גוף 

  לחוק חופש המידע.( 4)א()9מדובר במידע אשר אין לגלותו על פי דין בהתאם לסעיף 

  ( לחוק 3)א()9מסירת מידע על ענייניו הפרטיים של אדם מהווה פגיעה בפרטיות לפי סעיף

 חופש המידע.

 .אין בידי האוניברסיטה מידע העונה לבקשה 

 

 

 


